
TOP 6 nhà cái cá cược bóng đá uy tín nhất hiện nay 

Hiện nay, cá cược bóng đá online đang được nhiều người vô cùng yêu thích. Chỉ                

với một chiếc điện thoại thông minh kết nối Internet và một số tiền nhỏ, bất kì ai                  

cũng có thể chơi cá cược bóng đá. Tuy nhiên, để lựa chọn một nhà cái uy tín là                   

điều vô cùng quan trọng. Cùng tìm hiểu ngay top 6 nhà cái cá cược bóng đá uy tín                   

nhất hiện nay nhé. 

Các tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ uy tín của các nhà cái 

Để xác định và đánh giá mức độ uy tín của các nhà cái, người ta đưa ra rất nhiều                    

tiêu chí. Qua một số cuộc khảo sát và đánh giá, bài viết đã tổng hợp các tiêu chí                   

sau: mức độ bảo mật thông tin khách hàng; tỷ lệ thắng cá cược tại nhà cái; tốc độ                   

chuyển tiền khi người chơi có yêu cầu rút; mức độ chi tiết về lịch sử giao dịch, cá                   

cược...  

Top 6 nhà cái cá cược bóng đá uy tín nhất hiện nay 

Nhà cái W88 

Nếu là một dân chơi cá cược chuyên nghiệp, W88 không còn là cái tên xa lạ. W88                  

là một trong số ít những nhà cái được kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, có giấy                  

phép được cấp bởi First Cagayan Leisure & Resort Corporation (CEZA). Việc sở             

hữu giấy phép này không phải nhà cái nào cũng có thể làm được. Đây chính là lí                  

do W88 là nhà cái uy tín nhất nước ta.  

W88 có chế độ bảo mật vô cùng mạnh mẽ. Mọi thông tin cơ bản của khách hàng                  

trong mọi trường hợp đều được giữ kín, bảo đảm an toàn cho người chơi. Nhà cái                 

này hỗ trợ các tầng bảo mật cao cấp, có khả năng chống lại các hacker. Do vậy,                  



việc hệ thống website bị sập, nhà cái bùng tiền hay bán thông tin khách hàng là                 

điều không thể xảy ra tại W88. 

Nhà cái Vwin 

Vwin là một thành viên của tập đoàn Wilshire Worldwide Company Limited. Nhà             

cái này hoạt động với phương châm "giải trí có trách nhiệm", thu hút được sự quan                 

tâm của đông đảo người chơi tại Việt Nam. 

Một trong những nguyên nhân tạo nên sự uy tín của nhà cái này là chế độ bảo mật                   

nghiêm ngặt. Nhà cái cam kết bảo mật 100% thông tin khách hàng bằng công nghệ                

tiên tiến nhất. Việc bị rò rỉ thông tin hay xâm nhập thông tin bởi hacker là điều                  

không thể xảy ra. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm cá cược bóng đá tại đây mà không                   

sợ tài khoản của mình bị đánh cắp.  

Bên cạnh đó, nhà cái này còn cung cấp chế độ Livestream các trận đấu bạn cá                 

cược. Bạn có thể theo dõi diễn biến kết quả trận đấu mà không gặp bất cứ gián                  

đoạn nào.  

Nhà cái VN88 

Một trong những nhà cái uy tín nhất hiện nay là nhà cái VN88. VN88 đã được                 

kiểm định tại cơ quan cờ bạc quốc tế và được cấp giấy phép kinh doanh tại                 

Philippines. Vì vậy độ uy tín, công khai của nhà cái này vô cùng rõ ràng.  

VN88 có gần 19000 trận đấu trực tuyến diễn ra với hàng nghìn kèo cá cược hấp                 

dẫn. Riêng với bộ môn bóng đá, nhà cái cung cấp hơn 4000 trận đấu từ các giải đấu                   

lớn như Ngoại hạng Anh, AFF Cup, AFC Champions League... 



Nhà cái 138 

Nhà cái 138 luôn nằm trong top những nhà cái cá độ bóng đá lớn và uy tín nhất                   

nước ta. Trải qua hơn 12 năm thành lập từ 2008, nhà cái này ngày càng khẳng định                  

vị trí, tên tuổi của mình với số lượng người chơi đông đảo.  

Nhà cái 138 cung cấp cho bạn đam mê bất tận cá cược bóng đá với bộ sưu tập các                    

giải đấu lớn đến từ Ngoại hạng Anh; Cúp C1, giải Tây Ba Nha,... Nhà cái luôn chú                  

ý đến trải nghiệm của người chơi khi cung cấp các loại kèo cá cược hấp dẫn, nâng                  

cao tỉ lệ thắng của người chơi. 

Nhà cái M88 

Thật là thiếu sót nếu bỏ qua nhà cái M88 - thiên đường cá cược đỉnh cao của dân                   

chơi cá độ bóng đá. Là một đối tác chính thức của Inter Milan, M88 ngày càng                 

khẳng định tên tuổi mang tầm cỡ châu lục của mình. Sự hợp tác của M88 với Inter                  

Milan không chỉ khẳng định độ uy tín của nhà cái mà đây còn là sân chơi giao lưu                   

của người hâm mộ bóng đá với các tên tuổi lớn.  

Nhà cái M88 được cấp phép hoạt động ở cả châu Á và châu Âu. Được trang bị hệ                   

thống công nghệ tin học bậc nhất thế giới, M88 tự tin bảo mật, giữ an toàn cho                  

thông tin khách hàng. M88 hàng ngày cung cấp cho người chơi hàng nghìn trận               

đấu bóng đá lớn nhỏ trên toàn thế giới. Bạn có thể xem ngay đánh giá, link vào và                   

các hướng dẫn về M88 tại  https://m88.com.vn/ 

Nhà cái Fun88 

Cái tên không thể không nhắc đến trong danh sách này là nhà cái Fun88. Nhà cái                 

này có lịch sử hơn 10 năm thành lập, được cấp giấy phép hoạt động bởi Tập đoàn                  

https://m88.com.vn/


giải trí và trò chơi Philippines (PAGCOR). Fun88 tự hào là đối tác tin cậy của                

nhiều CLB bóng đá hàng đầu, điển hình là các CLB bóng đá của Ngoại hạng Anh                 

như: Burnley FC, Tottenham Hotspur FC.  

Nhà cái này sở hữu hệ thống bảo mật vô cùng an toàn với việc sử dụng phần mềm                   

bảo mật 128 bit và hệ thống kiểm toán lovation. Đến với Fun88, nỗi lo bị rò rỉ                  

thông tin cho bên thứ 3 sẽ hoàn toàn biến mất. Fun88 cung cấp nhiều loại kèo chơi                  

như kèo Châu Âu 1×2, kèo đội chẵn/ lẻ, kèo phạt góc, kèo tỉ số chính xác, kèo chấp                   

Handicap, kèo tài/ xỉu.  

Kết luận 

Hi vọng sau khi đọc xong bài viết Top 6 nhà cái cá cược bóng đá uy tín nhất hiện                    

nay, bạn đã có thể lựa chọn cho mình một nhà cái uy tín để tham gia cá cược. Chúc                    

bạn đặt cược chính xác và may mắn đem về những phần thưởng giá trị cho mình.  

 

 

 


